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Plaatsen pcap panelmount touchmonitor van volledige glazen voorzijde: 

 
Let bij inbouw svp op de volgende zaken: 

 

1) Zorg ervoor dat de beugels links en rechts eerst verwijdert worden. 
2) Houd als gatmaat de maat van de monitorbehuizing aan + minimaal 2.5mm rondom. 
3) Probeer indien mogelijk de kast/behuizing met het gemaakte gat horizontaal te leggen zodat de 

monitor verticaal van bovenaf erin gezet kan worden.  
4) Laat de monitor voorzichtig zakken in het gat.   Let er op dat de afdichtingen rondom het scherm en de 

folie aan de achterzijde beschadigd raken. Met name aan de onderzijde tussen monitor en glasplaat 
onder de kit zit een flexcoil van de sensor.  Als deze door de scherpe rand van het gemaakte gat wordt 
doorgesneden, dan zal de sensor niet meer werken.  

5)  Kijk nu of de dubbelzijdige tape (nog met schutfolie erop)  die achterop het glaspaneel zit overal 
aanligt op de kast/behuizing.  Is dat niet het geval, dan de gatmaat controleren op juistheid en 
eventueel iets vergroten als de afdichting tussen monitorbehuizing en glasplaat niet vrij ligt. 

6)  Als de glasplaat overal goed op de dubbelzijdige tape rust, dan is het gat goed.    
7) Test nu voor alle zekerheid eerst nog even of de touchmonitor goed werkt. 
8) Als deze beeld geeft en overal goed touched,  dan kan de schutfolie van de dubbelzijdige tape rondom 

verwijdert worden. 
9) Zorg dat het oppervlak van de kast/behuizing waar de glasplaat op komt goed ontvet is.  
10) Plaats een rups van siliconen of een universele afdichtingskit zoals bv Polymax rondom aan de 

binnenkant van de dubbelzijdige tape (dus tussen dubbelzijdige tape en monitorbehuizing in). Houd als 
hoogte ca. 2-3mm aan zodat deze bij vastdrukken zicht goed verdeeld over het oppervlak tussen 
dubbelzijdige tape en monitor in.  Druk de glasplaat rondom overal goed vast zodat de kast/behuizing 
overal aan de dubbelzijdige tape kleeft.   Laat de siliconen/kit dan ca 24 uur drogen totdat een goede 
hechting is gewaarborgd.    

11) Plaats nu de linker en rechterbeugel aan de binnenkant van de kast/behuizing om eventuele diefstal 
van het scherm te voorkomen. 
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